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והלכת בברכותיו
לפרשת כי תבוא
הרב מרדכי ֵאלון שליט"א
נערך על ידי תלמידים

השבת בעזרת ה' נקרא את פרשת כי תבוא.
הולכי ומתקרבי לראש השנה ,ליו ההמלכה
הגדול .אנו מגלי כי ההכנה הטובה ביותר
לימי הקדושי היא דווקא פרשיות השבוע.
'סידרו' לנו פרשות כאילו במקרה ,אבל כמוב ה
מכווננות ומכוונות אותנו אל היעד .כל ע
ישראל קורא את אותה הכנה מופלאה ומגיע
דרכה להמלי את הקב"ה בעול.

אז מי עולה ל'שישי' של כי תבוא?
תמיד ,נחשבת עליית 'שישי' לעלייה מכובדת
ביותר .אבל מה נעשה כששישי הוא ג פרשת
הקללות? חלקה האחרו של הפרשה עוסק
בברכות והקללות ,מאה קללות חסר שתיי.
'משה מפי עצמו אמר .'1עבור הגבאי
המסורי ,כל שנה מחדש הפרשה הזאת מהווה
'כאב ראש' מיוחד .אז מי יעלה 'שישי' ?..רבי
מ האשכנזי מעלי את בעל הקורא ,לפעמי
הגבאי עצמו 'מוסר את הנפש' ונכנס בעובי
הקורה ,לפעמי הרב .אצל הספרדי עולה
דווקא המבוגר שבבית הכנסת ואצל התימני
דווקא ילדי .בשישי של כי תבוא מעלי דווקא
את המבוגר שבקהל .הוא ,כפי שנראה בהמש
זה שידע להפו את הקשות שבקללות לנשגבות
שבברכות.

הקוד לעלות לתורה בפרשה זו הרי זה משובח,
ויתבר מאדו הברכות'.2
אגב ,בפרשתנו מופיעה פרשת התוכחה באריכות
רבה ,א ג בפע הנוספת בתורה בה מופיעה
פרשת תוכחה ,בסו $ספר ויקרא ,היא נקראת
בעליית שלישי .מעניי שבשתי הפרשות מופיעות
הקללות בעליות הנחשבות מעולות – שלישי
ושישי.
למה אני מתחיל בזה? כי נראה לי שפרשת
הקללות צריכה לימוד גדול ,א יותר משהיא
צריכה לימוד גדול הוא צרי להיות לימוד
שמביא לידי מעשה .לכ התחלנו ע הביטוי הכי
מעשי לעניי – פסיקת שני גדולי עול שהפרשה
הזו היא מעולה ,ויקרה ואי צור לחפש 'מתנדב'
שיהיה מוכ לקחת עליו את המי שבר הזה...
להבנת עומק עניי הקללות נות לנו האדמו"ר
הזק בעל התניא הגדרה עמוקה ביותר:

הקללות שבפרשת התוכחה ה ברכות כל כ
נעלות ונשגבות ,ודווקא בגלל זה ה צריכת
להופיע בלבוש של קללות.3
זוכרי את מנהג ישראל קדושי לקרוא את
המבוגר שבקהל ? כמה בגרות צרי כדי להבי
את הסוד הגדול והנורא הזה ,סוד גילוי עוצמת
הברכות מתו לבושי הקללות.

מרתקי ה דבריו של ר' חיי ,אחיו של מהר"ל
מפראג) ,ס' החיי סי' זכיות ח"א פ"ז( ,כי 'כל
'אהב ה' אלוהי'?!
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אני רוצה להתחיל הכל בפסוק אחד שהובא
דווקא כ'הערת אגב' בפרשה הקודמת .לאחר
שמופיעה מצוות לא תעשה "(א) ָיבֹא עַ ֹ -ונִי
0מוֹ/בִ י ְ ִ2,קהַ ל יְ הוָה5 ַ6 :וֹר ע ֲִִ 3ירי( ,א) ָיבֹא
לָהֶ  ְ ִ2קהַ ל יְ הוָ ה עַ ד)ע ֹולָ" נותנת התורה שתי
סיבות לאיסור זה" :עַ ל) ְ5בַ ר אֲ ֶ8ר (א) ִק ְ5מ0
אתכֶ ִמ ְִ -צ ָריִ ".
אֶ ְתכֶֶ; ַ2 ,חֶ  0בַ  ַ-יִ ֶ 5ֶ ַ2 ,ר ְ2 ,:צֵ ְ
זו סיבה ראשונה ,בגלל מידותיה המושחתות.
לא רק שאינ מכניסי אורחי ,בכ ה ג
מנציחי את מהותה של סדו ההפוכה ,עיר אבי
אביה לוט ,וכופרי בטובה של דודו ,אברה
אבינו .וסיבה נוספת – " וַ אֲ ֶ8ר ָ3כַר עָ לֶי< ֶאת)
 ִ2לְ עָ   ְ2) ֶ2עוֹרִ ,מ=ְ תוֹר אֲ ַר נַהֲ ַריִ ))לְ ַקלְ ֶל ָ>".
העמוני והמואבי ג בחרו בטקטיקת מלחמה
'בלתי קונבנצויונלית' והביאו את בלע לקלל.
רש"י מוצא סיבה נוספת – 'על העצה שיעצו
אתכ להחטיאכ' ,עד שמגיעי למגיפה
הגדולה בבעל פעור.
וכא מובא פסוק 'בונוס' .הוא כבר ממש לא
קשור להסבר מדוע לא יבוא עמוני ומואבי בקהל
ה'.

"וְ (א /בָ ה ה' אֱ ()הֶ י< לִ ְ8מֹעַ אֶ ל  ִ2לְ עָ  וַ @ַהֲ פֹ :ה'
אֱ ()הֶ י< ;ְ < אֶ ת הַ ְָ Bללָה לִ בְ ָרכָה  ִAי אֲ הֵ בְ < ה' אֱ ()
הֶ י<"
זה מאד מעניי .קוד כל ,מה הפסוק הזה קשור
לכא? אולי זו הקדמה חשובה לפרשת הברכה
והקללה שתבוא בפרשתנו? שנית – הפסוק עצמו
דורש הסבר .את הסיפור של בלע אנחנו כבר
מכירי .הוא רצה לקלל' ,יצאו' לו ברכות ,בלק
כעס וגירש אותו בבושת פני .כא ,בפסוק אחד,
מכניסה התורה את הסיפור כולו למושגי ברמה
אחרת לחלוטי – 'לא אבה'' .כי אהב' .אבה בא
מהמילה תאב ,מעוניי מאד' .כי אהב' ,הוא
מושג מעניי בפני עצמו – לא אוהב בלשו הווה
ולא אהב בלשו עבר אלא אהב .המפרשי
מסבירי שזו אהבה כפולה ,אוהב כל כ עד
שהוא נות ל כוח לאהוב אותו בחזרה' .אהב',
כלומר ,אוהב אות וממלא אות בכוח אהבה
שבו תשתמש אתה.

אבל הקושי הגדול בפסוק הוא בעצ הטענה
שבו .מדוע הפ ה' את הקללה לברכה? כי הוא
אוהב? אז שלא יביא קללה מלכתחילה! חבר טוב
נות ברכה ,שפע .א הקב"ה אוהב הוא יכול
'לארג' ברכה.

משה כתב ספרו ופרשת בלע
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אני שואל את זה לא לחנ .חז"ל אומרי
שמשה כתב את ספרו ופרשת בלע .למה זה
חשוב? כי אלמלא היה כותב משה רבנו את פרשת
בלק ומעשה בלע לא היינו יודעי את הסיפור

הזה לעול ...על יציאת מצרי ,למשל ,ג א
לא היה כתוב ,היינו יודעי מההיסטוריה .בהר
סיני עמדנו כולנו .פרשת בלק כולה מתרחשת
ב'יקו מקביל' ,מתחת ל'רדאר התקשורתי' של
ע ישראל .אנחנו בכלל היינו בשיטי ,חוני
כשפתחי אהלינו אינ מכווני זה נגד זה ולמעלה
במואב התנהל מל מרושע מול קוס מסוכ
שמוכ לעשות רע ככל שיידרש' .עמי ,זכר נא מה
יע Eבלק מל מואב ומה ענה אותו בלע ב
בעור' .5אנא ,עמי ,זכור כי זה לא מוב מאליו .אז
משה כותב ג את ספר בלע וכא בפסוק אחד
הוא מסביר שכל מעשיית המופתי הזו באה
לומר דבר אחד ,בצורה הכי ברורה שלו והכי
עמוקה – 'כי אהב ה' אלו''.

בלע בכניסה לבית המדרש
מישהו ש לב פע כיצד יהודי פותח את יומו?
מאיזה מקור השראה נשאבי פסוקי הכניסה
ליומו של יהודי ,לבית הכנסת ולבית המדרש?
'מה טובו אהלי יעקב משכנותי ישראל' .6זה
לא קצת מוגז? כל הזכויות שמורות לרשע
המרושע הזה ,שמגל בתכונותיו את כל מה
שהפו מאיתנו כזרע אברה .בדבריו פותחי
את היו?
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הקב"ה יכול לתת ברכה .אפשר לפתוח את היו
הרבה יותר יפה' .ברו אתה בבוא'' .וית ל
האלו)הי מטל השמי' .יהיה טוב ,אתה טוב,
צדיק ,נשמה ,כפרה .מליאה בברכות ,התורה...
את יודעי מה הסיפור של 'מה טובו'? הסיפור
הוא הא אתה יודע שכשהקב"ה נות ל קללה,
היא כזאת שכשהיא תתהפ תופיע ברכה שבכלל
לא הייתה יכולה להגיע בדר אחרת' .ראה אנוכי
נות לפניכ היו ברכה וקללה' ,וכפי שהזכרנו
בתרגו יונת ב עוזיאל – 'ברכה וחילופה',
שהקב"ה נות כ ברכה ,שהקללה היא המעטפת
שלה .הא קיבלת את הראיה הזו? הא הבנת
שהוא יתבר נת ל עיניי לקלוט שהוא נות
ברכה וקללה שעוטפת אותה?

מי גילה שיש משיח?
אני לא מחפש את הקללה .אבל הקללה היא
אותה דר שבה הקב"ה עוט $כל כ הרבה
דברי ,כל כ הרבה ברכות ,וכשיהודי פותח את
יומו הוא צרי להיזכר בדיוק בזה ולהיות
משוכנע בכ .הרי אני כבר לא ילד קט .יש לי
כמה דברי קשי ,בעיות שמטרידות אותי .אני
פותח את היו בבקשה שיהיה לי את הכוח
להפו בפועל את הברכות כול ובמיוחד את
הקללות שבה לברכה מחודשת שכמותה עוד לא
היה!
מה טובו זו לא ברכה ,אלא קללה שנתהפכה.
הרמב" 7פוסק ש'כל מי שאינו מאמי בו
)במשיח( ,או מי שאינו מחכה לביאתו))לא בשאר
נביאי בלבד הוא כופר ,אלא בתורה ובמשה
רבנו' ובכ ,מה המקור למשיח בתורה?

ואלו הדברי המפורשי בתורה ,ה כוללי כל
הדברי שנאמרו על ידי כל הנביאי .א בפרשת
בלע נאמר ,וש ניבא בשני המשיחי ...וש
הוא אומר "אראנו ולא עתה..אשורנו ולא קרוב...
דר כוכב מיעקוב"
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הלכות מלכי ומלחמותיה פרק י"א

הבנו? עד בלע א $אחד לא סיפר לנו על המשיח.
עד שהגיעה הקללה הזאת א $אחד לא גילה לנו
כמה רחוק אפשר להגיע .כמה רחוק יכול לשוטט
שועל שיוצא מבית קדשי הקדשי .כמה נשגבה
היא הברכה ,עד כדי כ שהיא מופיעה בצורה
עטופה ,מכוסה ,מזולזלת כל כ.
הביטוי 'קללה' הוא בעל שתי משמעויות .ישנו
המוב הראשו של 'קללני קללה נמרצת'' ,לייט'
בארמית .א קללה היא ג קלו ,ביזוי .כ
מופיע בפרשה הקודמת – 'וְ כִ י יִ ְהיֶה בְ ִאי 8חֵ ְטא
ִמ ְ ַ=8ט מָ וֶ ת וְ ה0מָ ת וְ תָ לִ יתָ אֹת ֹו עַ ל עֵ ( . Eא תָ לִ י
נִבְ לָת ֹו עַ ל הָ עֵ  ִA Eי ָקבוֹר ְִ Jקֶ ְ2ר@ ַ2 0Iוֹ הַ ה0א  ִAי
(הי ָJל0י' .8מסביר רש"י במקו:
ִקלְ לַת אֱ ִ
זלזולו של מל הוא.
הקללה ,הזלזול הזה מאפשר ליהלו להישאר
יהלו נוצ Eבלי שא $עי הרע תשי אליו לב.
הוא ממשי להתבוסס בבו ,Eוא $אחד לא ש
עליו יותר מדי את עינו הרעה .הנשגבות היא כל
כ גדולה שלפעמי היא עטופה בעטיפות רבות.
'שישי הוא המעולה שבקרואי' .כי כל הנשגב
מחברו עטו $ממנו ,סמוי ממנו והיא היא
הנשגבות – 'כי אהב ה' אלו)הי'.
לא היה חסר דבר מ הספר א משה היה כותב
את ספרו בלבד .הוא כתב עוד ספר של ,הוא
גילה לנו מציאות שלימה שיכולנו בכלל לא לשי
אליה לב ,והכל בשביל ללמד אותנו את היסוד
העמוק הזה – עד כמה אהב ה' אלו)הי.

למה לא אוגנדה )או מצרי(?
אילו חס וחלילה הייתי פרעה היו לי המו
ברכות :היה לי נילוס מפואר ,בלתי נגמר .הייתה
לי מצרי עשירה .לא היה חסר לי כלו .ארצי
שלי ,לא כאר Eמצרי היא' ,עיינות ותהומות
יוצאי בבקעה ובהר' .ל תמשו מי ,תחכה
לגש ,תתייבש בבצורת .זה טוב לטיול שנתי ,מי
שביל ישראל כזה ...אבל בעול חקלאי? מאה
אחוז שעדי $מצרי .מי צרי את הפחד שהשנה
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דברי כא כב
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תהיה בצורת .רעב? מי בכלל חושב על זה ...וא
היינו עֵ שיו? אי סו $לשפע' ...הלא משמני הארE
יהיה מושב'' – 9זו איטליא של יוו .'10תראו
כמה יפה אירופה .כל כ אירופאית ...לנו נת
אר Eאשר אבניה ברזל ,שלמטר השמי תשתה
מי ,שיהיה בה רעב ,שתרצה או לא תרצה –
תמיד תמיד עיני ה' אלו)הי בה.

הקללות ה ברכות כל כ נשגבות ,אז עוטפי
אות .ה מביאות אותי עד המקו שבו לא נשאר
כלו אלא האי עוד מלבדו ואז ה לוקחות אותי
עוד מטר למטה ,למקו שלא חלמתי שג ש
אי עוד מלבדו ושוב ושוב ,עד שאבי.

אניה למצרי ובחזרה
שבע עקרות
הפטרה קצרה קראנו השבת.
'רני עקרה לא ילדה ,פצחי רנה וצהלי לא חלה'.
מה ,אי גבול?? כלומר ,ג זה נהיה תואר שלנו?
חז"ל אומרי 11ששבע עקרות היו .שרה ,רבקה,
רחל ,לאה )לא להתבלבל ,התרה מדגישה לאחר
לידת יהודה ,כשנאמר על לאה 'ותעמוד מלדת'
שהיא חזרה לעקרותה .כלומר ,ארבעת הילדי
שילדה עד עכשיו היו בגדר נס ,הטבע שלה הוא
עקרות( ,חנה ,מיכל ומי השביעית? כנסת ישראל.
וא תגידו – למה כנסת ישראל נקראת עקרה?
אז קוד כל ,גנטית א ארבע מתו ארבע
אמהות היו עקרות סביר להניח שזו כבר בעיה
משפחתית ...אבל זה לא רק זה .בפע הראשונה
שאנחנו פוגשי את שרה ,כשהיא עוד שרי,
ואנחנו רוצי שהתורה תגיד לנו עליה משהו,
שהיא צדיקה ,שהיא עושה נפשות ,מה התואר
הראשו שלה? 'ותהי שרי עקרה' וא לא הבנת
אז מדגישי – 'אי לה ולד .'12וחו Eמזה? זהו.
היא עקרה ,אחרי אלפיי שנה שהמילה הנפוצה
ביותר בשתי הפרשיות הראשונות של העול היא
לידה ויילודה – ויולד ,וילד ,ותלד ,ויוולדו
פתאו מגיעה שרי ומתגלה עקרות בעול .נו,
והקב"ה אומר שהוא רוצה ,שהוא מתאווה
לתפילת של עקרות .אנחנו מביני את זה בכלל?
'רני עקרה לא ילדה.'...מה הוא רוצה?

אי מסתיימת פרשת הקללות? אחרי כל הפצעי
והמחלות והמכות וכבר כמעט לא נותר כוח,
מופיעה בפסוק האחרו הקללה האחרונה,
'הפינלה':
וֶ הֱ ִ8יבְ < ה' ִמ ְצ ַריִ   ָ2אֳ נִ@וֹת ֶ 5ֶ ַ2ר :אֲ ֶ8ר /מַ ְר ִJי לְ <
(א ת ִֹסי $עוֹד לִ ְראֹתָ  Oוְ ִה ְתמַ ְ ַAר ֶ 8ָ Jלְ אֹיְ בֶ י<
13
קנֶה
לִ8פָ חוֹת וְ אֵ י ֹ
ַלעֲבָ ִדי וְ ְ
תראו עברית מודרנית' .והתמכרת' .כ מסביר
רש"י את המילה' :את מבקשי להיות נמכרי
לה לעבדי ולשפחות' .כל כ מכורי.
התמכרות .השאיפה הלגיטימית שלכ תהיה
להיות אחרוני העבדי והשפחות .של מי? של
מצרי .ואי קונה.
בתורת החסידות הקללה בפסוק הזה מוסברת
כל כ עמוק .לא רק העונשי באי לעורר את
האד לתשובה .כמוב ש'בצר ל ומצאו',
וכש'הרכה ב והענוגה מאד' תגיע לשיא
השפלות ,ודאי זה יעורר אות לתשובה ,וכל
פרשת הקללות הזו היא הקדמה לפרשת
התשובה הענקית בפרשות ניצבי – ויל.
א לא רק העונשי והטרגדיות מעוררי אותנו
לתשובה .בעומק ,וקשה לומר את זה ,החטאי
עצמ כמה שה ודאי מנוגדי לרצו הקב"ה,
ה בעלי תכלית ,יש לה מטרה עמוקה ביותר.
הרי רק ה מביאי את האד למקו כל כ
נמו ,כל כ שפל ,שא ורק ממנו נית ליצור
מציאות שבה זדונות נהפכות לזכויות .למה
ב'מקו שבעלי תשובה עומדי אי צדיקי

9

בראשית כ"ז ל"ט
10
רש"י ש
11
פסיקתא ,פרק כ'
12
בראשית י"א ל'
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דברי כ"ח ס"ח

5
גמורי יכולי לעמוד' ?14ברור .כי ה נפגשי ע
המקו השפל הזה ,וכשמהפכי אותו מרוממי
את הכל למקו שצדיק לא יכול להגיע אליו .זו
העטיפה שאנחנו מדברי עליה .בדר הרגילה
העולה בית – אל וממנה אסור לסטות יש סכנה
של עמידה במקו ,של התרגלות למסילה
מושלמת .אז מסובב הקב"ה סיבוב על גבי סיבוב
והוא מפיל נשמה גדולה למקומות הכי נמוכי
בעול כדי שג הדיוטות הנמוכות ביותר יהיו
דירה לתחתוניי.
'והשיב ה' מצרימה באניות ,בדר אשר אמרתי
ל לא תוסי $עוד לראותה' .יש מציאות שבה כל
פע תשוב לש ,אל המצרי ,אל כל החטאי,
אל המקו שאתה עצמ כבר אמרת כל כ הרבה
פעמי שאליו אתה לא חוזר בחיי .ג
במציאות הזו הכותרת היא 'והשיב ה'' .מש
הוא ממתי ל ורוצה שתעלה .ריבונו של עול
ש כא למטה יהודי שהול הפו ויותר הפו
ועוד יותר הפו מכל מה שציוו אותו ואי אפשר
להבי למה מלכתחילה הוא הגיע לכא ...אבל
הקב"ה הבטיח שג 'א יהיה נדח בקצה
השמי' ,ג א תחזור אל המצרי האלה
מיליו פע 'והתמכרת ש לאויבי לעבדי
ולשפחות' עד שיתברר ש'אי קונה' ,שג ה כבר
לא רוצי אות ,ג אז רו Eלנמל ותתפוס את
האניה שממתינה ש בסבלנות כל הזמ.
'והשיב ה''.
מכל התורה כולה יהודי פותח את יומו בעצ
באמירה אחת' .מה טובו אהלי יעקב משכנותי
ישראל' .כמו אבינו יעקב שהכריח את המלא
להודות שאת כל העקביות הוא הו לישראל –
'כי שרית ע אלו' וע אנשי ותוכל' .כ ג אנו
בניו נולדנו להפו ולגלות אי מתו המאבק
אנחנו צומחי למקומות יותר ויותר עליוני.
נולדתי להיפו שרק יגיע.

ישנה בפרשה מצוות עשה אחת מרתקת ,כמעט
נעלמת .בתו צרור הברכות ,התרופה שהוקדמה
למכה – 'יצו ה' את את הברכה באסמי',
'יקימ ה' לו לע' מופיע פסוק מיוחד –
 ִAי ִת ְ8מֹר ֶאת ִמ ְצוֹת ה' אֱ ()הֶ י< וְ הָ לַכְ ְָ ִ2 Jד ָרכָיו
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אומר הרמב" 16הלכה מופלאה:

שנאמר והלכת בדרכיו .כ למדו בפירוש מצוה זו
מה הוא נקרא חנו א $אתה היה חנו מה הוא
נקרא רחו א $אתה היה רחו מה הוא נקרא
קדוש א $אתה היה קדוש ..וחייב אד להנהיג
עצמו בה ולהדמות אליו כפי כחו

כפי כחו ,הגדרה מדהימה .כל מפרשי הרמב"
מתקשי בהלכה זו ,דווקא לאור דברי הרמב"
עצמו .בספר המצוות ,קובע הרמב" כללי
כיצד ואיזה מצוות נמנות בתרי"ג הצוות ואילו
לא .יש דברי גדולי מאד שלא נמנו בספר
המצוות .אחד הכללי הוא שמצווה 'כללית' לא
מוני .הדוגמא הקלאסית שמביא הרמב" היא
מצוות 'קדושי תהיו' .זו כל התורה כולה .אי
חז"ל אומרי? שרמ"ח מצות עשה ה כנגד רמ"ח
איבריו של אד .הלב הוא איבר ,האצבע ,האוז,
הא .$אי איבר שנקרא 'הגו .'$מצוה כללית היא
כמו הגו $כולו ,היא לא חלק מהמניי .הבנתי
מאה אחוז.
נו ,לפי זה ,מדוע 'והלכת בדרכיו' נכנס למניי
המצוות של הרמב"? אי ל מצוה כללית מזו!

להל ,לא ללכת
אחת התשובות הנפלאות ביותר הופכת את
המצווה הזו למצווה ספציפית ,ממוקדת ביותר
ובה בעת – מעלה ומרוממת כל מצוה באשר היא
לרמה הגבוהה ביותר שלה .ההבדל בי יהודי

וְ הָ לַכְ ָ& ְ ִ%ד ָרכָ יו

למלאכי הוא שהמלאכי נקראי 'עומדי'
15
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ברכות ה.

דברי כ"ח ט'
16
הלכות דעות לרמב" פרק א' הלכה ו'

6
ואילו יהודי נקרא 'מהל' .כ אומר הקב"ה
לנביא" :וְ נָתַ ִJי לְ < מַ ְהלְ כִ י  ֵ2י הָ ע ְֹמ ִדי
הָ אֵ ;ֶה" .17מצות 'והלכת בדרכיו' אינה לקיי את
כל המצוות ,זה כבר נאמר וזה לא יימנה.
המצווה היא להיות מהל ,זו מצווה ספציפית.
גוועלד.
אני יכול לקיי את כל המצוות כול .אתה יכול
להיות רחו ,חנו ,חסיד ,אבל אתה יכול לעמוד
במקו .המהל א $פע לא עומד באותו מקו.
הוא יודע שהוא יכול לצפות לבור שהוא מעול
לא ראה אותו ,שהוא מעול לא דמיי עד כמה
הוא עמוק ,אבל בדיוק לש הוא מהל ,ולש
כ הוא לא חדל מללכת .את המצוווה הזו מנה
הרמב" – הדר להידבק בו יתבר היא להיות
מהל.

נו ,מה השאלה שחייבי לענות אליה וזועקת
מהפסוק? לא הל? מי? איפה? מאי בא?
במיוחד שהמסר הראשו הוא שהוא דווקא לא
יכול עוד ללכת' ...לא אוכל עוד לצאת ולבוא'.
ראית פע את הסברו של רש"י להליכה זו של
משה? לא ייאמ .אומר רש"י:
ויל משה .וגומר

20

אפשר להפו ד $ולבדוק א רש"י ממשי .הוא
לא .זהו ,ויל משה וגומר .מה רש"י רוצה? זה
דבר לא ייאמ .אי מתחילה הפגישה הראשונה
שלנו בתורה ע משה רבנו? בואו נחזור מאה
ועשרי שנה אחורה ,אל בית העבדי במצרי –
וַ ֵ@לִֶ :איִ 8מ ֵ2ית לֵוִ י וַ @ִ ַBח אֶ ת  ַ2ת לֵוִ י

21

לא הל? מאיפה? למה? מסביר ש רש"י:
בעומק ,המושג מהל הוא לא רק 'טו גו' .ישנו,
למשל ,פסוק ידוע – 'צדק לפניו יהל' .18למה לא
ייל? למה 'יהל'? כשפלוני הול הוא הול לבד.
הוא התקד אגב יפה מאד .כשצדק מהל הוא
סוחב איתו כל מה שנקרה בדרכו .את הכל הוא
יהל ויולי לדר של צדק.
בעצ ,זו מצוות העשה האחרונה בתורה .שתי
המצוות הבאות ה מצוות 'סיכו' – לכתוב ספר
תורה ולקרוא אותו בהקהל במעמד כל ישראל.
המצווה הזו ,הנפלאה ,באה ושואלת הא אתה
מסוגל להל ולהבי ש'מה טובו' לא בטעות פותח
את היו .שמשיח התגלה לנו בדברי בלע.

'פרוש היה ממנה מפני גזירת פרעה וחזר ולקחה
וזהו ויל שהל בעצת בתו'
עמר נשיא שבט לוי גוזר שלא מביאי עוד
ילדי לגזירות פרעה .ביתו הקטנה באה ואומרת
לו שגזירתו קשה משל פרעה' ,את בדיוק
מאותה אסכולה' .אתה לא מבי שמצרי באה
לעורר אות להוציא מכא אור גדול? אתה לא
מבי שצרי להגיע ל'תחת התפוח עוררתי'? אז
אינ שונה מפרעה ,רק קצת יותר גרוע ממנו.
'חוצפֶ ה' ,אה? אבל כבר גזרתי! אז תבטל...
בשביל זה באה מצרי .כאשר עמר הול בעצת
ביתו הוא מפסיק להיות 'עומד' ומתו המקו
הנמו ביותר הזה ,נולד מושיע של ישראל.

ועודנו מהל ,ומכוחו אנו הולכי...
את סוד ההליכה ביקש משה שנבי כל חייו,
ולרגע נקפו Eפרק אחד קדימה ,כדי לסכ את
יסוד ה'הליכה' שפתחנו.
וַ ֵ@לֶ :מ ֶֹ8ה וַ יְ ַד ֵ2ר אֶ ת הַ ְ5בָ ִרי הָ אֵ ;ֶה אֶ ל ָAל
יִ ְָ 3ראֵ ל
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זכריה ג' ז'
18
תהילי פ"ה
19
דברי ל"א א'

'ויל רש"י .וגומר' .משה רבנו הוא מהל ב
מהל וכל חייו הליכה אינסופית .עד כמה
אינסופית?
ועודנו ומהל ומכוחו אנו הולכי

22

הוא עוד הול ,לא עוצר .רוב שנותיו של משה
רבנו עברו עליו בהליכה .הוא יוצא אל אחיו
ולאחר מכ בורח מה'דתני' ,מה'אבירמי',
20

בחלק מהדפוסי לא מופיע
21
שמות ב' א'
22
מדרש רבה

7
מכל ה'צדיקי' שעוזרי לו ללכת עוד ועוד
וללכת אחר המדבר עד שהוא יגיע לסנה ורק ב
שמוני שנה הוא יבוא וילמד את כולנו ללכת.
לא סו=ר על ההליכות שלו שו דבר ,אבל ה כל
התורה.
'רק לפי שהברכות ה נשגבות ומעולות כל כ ה
עטופות בקללות קשות כל כ' .הרמב" לא חרג
מכללי המצוות .והלכת בדרכיו זו מצווה
ספציפית וברורה .קיימתֵ מצווה? כבר שני אתה
מקיי אותה ופתאו אתה רואה שאתה עומד?
תתחיל להל ,יש תשובה .זה כל המבח .הא
ג במצווה ה'נדושה' הזו אתה מהל או שאתה
עומד ,מושל כמו מלא.

'לא נת) לכ לב לדעת!'

סו ,$ראינו הכל בחוש ,הודינו .הנה ,לפני לא
הרבה חודשי שרנו על הבאר ,אחרי שג אהרו
וג מרי כבר הסתלקו .שרנו במלחמת נחלי
ארנו .לא נת עיניי לראות? אזניי לשמוע?
והארה אחרונה – הביטוי 'עד היו הזה' מופיע
פעמי רבות בתורה .למשל ) 'על כ לא יאכלו
בני ישראל את גיד הנשה  ...עד היו הזה'.
הכוונה בביטוי בכל המקומות היא 'עד ועד
בכלל' .רש"י עומד על כ שלפנינו המקו היחיד
בתורה שמשעות הביטוי היא עד ולא עד בכלל!

'להכיר חסדי הקב"ה ,ולהידבק בו'
נקרא את רש"י ,וכדאי להתבונ בדייקנות שלו,
הבלתי נתפסת:
"ולא נת ה' לכ לב לדעת " -להכיר את חסדי

את הדברי האלו ביקש משה שנבי תמיד ,בטח
ובטח ביו הזה ,ביומו האחרו.

הקב"ה ולידבק בו'

נסתיימו מאה קללות חסר שתיי .הגיע הזמ
למילות סיכו .הספר שהתחיל אי ש 'בעבר
הירד באר Eמואב' מגיע לחתימתו –

הרי הידיעה היא בדר כלל בשכל ,ה'לב היודע'
מוביל את רש"י לבחור מילי באופ מדוקדק –
הכרה ,דביקות .מדוע? ממשי רש"י ומספר על
'הפגנת היו האחרו':

אֵ ;ֶה ִדבְ ֵרי הַ ִ ְ2רית אֲ ֶ8ר ִצ ָ0ה ה' אֶ ת מ ֶֹ8ה לִ כְ רֹת
אֶ ת  ְ2נֵי יִ ְָ 3ראֵ ל  ְ2אֶ ֶר Eמוֹ/ב ִמ;ְ בַ ד הַ ִ ְ2רית אֲ ֶ8ר
ַָ Aרת ִא ָ ְ2 Jח ֵֹרב
שתי בריתות כרתנו .הברית בהר סיני והנה פה
הברית השניה .ומה הוא אומר לנו ,המנהיג?
וְ (א נָתַ  יְ הוָ ה ָלכֶ לֵב ל ַָדעַ ת וְ עֵ ינַיִ  לִ ְראוֹת
וְ /זְ נַיִ  לִ ְ8מֹעַ עַ ד הַ @וֹ הַ  ֶPה
סיכו מאד קשה .מה אומר לנו הר ֶ2ה ע סיכו
ארבעי שנות מדבר בהנהגה? מה אומר משה
רבנו בסיכו מאה ועשרי שנותיו? חבר'ה ,לא
הבנת כלו ...לא יפה .אי איזה נאו מנציג
ההנהלה ,חלוקת זֵ רי? מתנות? רשימת הישגי?
עד היו הזה.
אז קוד כל ,זה לא נעי .אבל שאלה שניה,
אמיתית' :לא נת לנו לב לדעת'? זה נכו? הרי
שרנו שירה .שרנו על יציאת מצרי וקריעת י

"עד היו הזה – "שמעתי ,שאותו היו שנת
משה ספר התורה לבני לוי כמ"ש בפ' ויל 'ויתנה
אל הכהני בני לוי'
בפרשת ויל מתואר כיצד לוקח משה רבנו את
ספרו שכתב ונות אותו לבני לוי .ה מניחי
אותו לפני ה' וש הוא שוכ דר קבע .מהספר
הזה ,אגב ,מצווה המל לכתוב את משנה התורה
הפרטי שלו ,הספר שמונח בחיקו ואיתו הוא
יוצא ובא.

באו כל ישראל לפני משה ואמרו לו :משה רבינו,
א $אנו עמדנו בסיני וקבלנו את התורה וניתנה
לנו ומה אתה משליט את בני שבט עליה,
ויאמרו לנו יו מחר לא לכ ניתנה ,לנו ניתנה!
ושמח משה על הדבר ועל זאת אמר לה :היו
הזה נהיית לע וגו' היו הזה הבנתי שאת
דבקי וחפצי במקו.

8
ע ישראל נזעק ,הוא מפחד שבני לוי ייצרו
'מונופול' על התורה ,ורק עכשיו שמח משה .פלאי
פלאות .אגב ,שמת לב לדיקנות? הבנתי שאת
דבקי בו .ומה הסביר רש"י על המושג 'לב
לדעת'? להיות דבקי בו.

'חסדי ה' – לעול אשירה'
ארבעי שנה שע ישראל לא מפסיק לשיר .הוא
שר ,הוא מודה ,בודאי .אי ספק שנס גור
לאמונה ולהתעוררות .לאמונה וליראה' .וייראו
הע את ה' ,ויאמינו בה'' .23אבל לא בטוח שזה
יחזיק .מניסיו של ע ,סביר להניח שזה לא
יחזיק .השירה והקולות ייגמרו בחינגות סביב
עגל זהב .ה כ שרו וכ הודו .אבל חסדי המקו
אלו לא הניסי הגדולי ,ההירואיי ,אלו
החסדי שמה כל יו אנו קמי בבוקר .עד
היו התפעמת מניסי ,אבל לא נת ה' לכ לב
לדעת להכיר את חסדי הקב"ה .היו הזה
תפסת את החסד שבסיכוי ליפול לבור ולצאת
ממנו חדש .זהו סוד ההתחדשות!
ניסי גורמי לשירה .חסדי המקו היו)
יומיי מביאי להכרה ,להפנמה ,לדביקות.
גוועלד.
אי רש"י למד את זה? מהמילי לב לדעת.
כששכל יודע זו שיגרה .ההכרה בחסדי המקו
ממלאת את הלב בהכרה ובדעת ,והופכת את
לדבֵ ק בו יתבר.
האד ָ
לכ ב'הפגנה' מדייק רש"י את טענת בני ישראל
'ויאמרו לנו יו מחר .'..כי היו ,כא במדבר,
ע משה והמשכ צמודי בכל רגע אני לא
חושש .אבל את נכנסי עכשיו לאר .Eאלו כבר
לא ענני כבוד ,הולכות להיות ארבע עשרה שני
ארוכות של מלחמה וכיבוש .בסופ תתנחלו איש
איש באחוזתו ובביתו .יהיה רק שבט אחד שאי
לו נחלה ,שלא יהיה מעורב בכל הפוליטיקות
שלכ ,שבט לוי .פתאו דווקא תתאהבו ברעיו
שיש שבט אחד שקשור ,תגידו שטוב שמישהו
23
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שומר על המורשת החשובה הזו ...אפילו
תתקצבו אותו בכמה שקלי ,תזרקו לו קצבאות
שלא יפריע.
מזה חשש משה רבנו .באי ע ישראל וצועקי
עליו 'יו מחר יאמרו שלנו היא ,'...ביו המחר
לא נהיה מוכני לזה .אי ספק ,חות משה
רבנו ,פע ראשונה שאני שומע שהע הזה הבי
הכל.
'חסדי ה' – לעול אשירה' .הכרת חסדי המקו
מביאה לדביקות וסוחפת לשירת עולמי.

בי) יציאת מצרי לתאנה שביכרה
סופה של הפרשה נעו Eבתחילתה ,ובתחילתה
נעמוד.
/ר Eאֲ ֶ8ר ה' אֱ ()הֶ י< נֹתֵ  לְ <
וְ הָ יָה  ִAי תָ בוֹא אֶ ל הָ ֶ
נַחֲ לָה וִ ִיר ְ OJָ 8וְ י ַָ8בְ ָ0 ...O ָ2 Jבָ אתָ אֶ ל הַ ֹAהֵ  אֲ ֶ8ר
יִ ְהיֶה ִָ @ ַ2מי הָ הֵ  וְ /מַ ְר ָ Jאֵ לָיו ִהְַ 6ד ִJי הַ @וֹ ַלה'
/ר Eאֲ ֶ8ר נ ְִ ַ28ע ה'
אתי אֶ ל הָ ֶ
אֱ ()הֶ י<  ִAי בָ ִ
לַאֲ בֹתֵ ינ 0לָתֶ ת לָנ ...0וְ עָ נִיתָ וְ /מַ ְר ָ Jלִ פְ נֵי ה' אֱ ()
הֶ י< אֲ ַר ִ-י אֹבֵ ד /בִ י וַ @ ֵֶרד ִמ ְצ ַריְ מָ ה.'...
הדייקנות של רש"י לא תיאמ:
"ארמי אובד אבי " -מזכיר חסדי המקו
מה רש"י רוצה? אני לא יודע לקרוא? אני יודע
שכתוב פה עכשיו שהולכי להזכיר את כל
החסדי שעשה עמנו הקב"ה ממצרי ועד היו.
זו כל הפרשה כולה.
את יודעי מה צרי יהודי שמביא ביכורי?
הוא צרי ורוצה להרגיש התחדשות .כל פרשת כי
תבוא סובבת סביב 'היו הזה' ובשיאה מסביר
רש"י ש'בכל יו יהיו בעיני כחדשי' .מביא
הביכורי ,מאות שני לאחר הכניסה לארE
מביא את פירותיו ורואה אר Eחדשה .אי
אפשר? כי הוא מזכיר חסדי המקו.
הוא לא מדבר על ניסי גדולי .הוא מחזיק את
האשכול הבכור שלו ביד ועומד לפני הכה .אתה
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יודע מה הבאתי עכשיו? 'כולה' אשכול ענבי.
אבל אני יודע שזה חסד א)ל כל היו .לא הבאתי
'דוקטורט' ,הבאתי תאנה אחת ,בכורה והיא
חסדי המקו.
ועוד פע רש"י:
"וענית  " -ל' הרמת קול
בדר כלל מרימי קול שמחה על נס .על
התפרצות של ברכה לשגרת החיי .החקלאי
הזה ,יש לו אל $תאני .אבל הוא צורח משמחה
על התאנה הבכורה הזו ,הוא מכיר בלי גבול
בחסדי המקו .הוא מרי את הקול ומכריז
שהוא יתבר מחדש בטובו בכל יו תמיד .תמיד.
מה ע כל הקללות שהיו? כמוב ,היו .ויענונו.
ויתנו עלינו .ומתו כל אלה באה תאנה זו לכא.

'אשר בחר בנו מכל העמי'
אני לא 'משמני האר Eיהיה מושב' ,אני לא
מאיטליא של יוו ,אני מהע של 'מה טובו' .אני
מהע של כי אהב ה' אלו' .אני מביא את
הביכורי ומזכיר את כל הקללה ואי היא
מתהפכת לברכה ובשיא לא נתקע בקריעת י
סו $ההרואית ,השיא שלי הוא בתאנה הקטנה
הזו .היא עושה אותי לא רק מאמי ,אלא הול
בדרכיו .הול ודבק וחפ.E
את כל זה מבקש משה רבנו ללמד את כולנו.
האיש שתחילתו 'ויל' וסיומו 'ויל וגומר'.
'ועודנו מהל ומכוחו אנו מהלכי) עד היו הזה'.

